
Ligt het gelddebat op
koers?
Het maatschappelijk gesprek over het geldsysteem komt op gang.
Uiteraard mengt Stichting Ons Geld zich volop in de discussie. In deze
nieuwsbrief een overzicht van activiteiten en gebeurtenissen met
betrekking tot geldhervorming.

WRR ontvangt delegatie van Stichting Ons Geld
Op 11 oktober zijn Ons Geld teamleden Luuk de Waal Malefijt, George van Houts,
Edgar Wortmann en Martijn van der Linden op bezoek geweest bij de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De WRR had ons als
initiatiefnemers van het Burgerinitiatief uitgenodigd om de monetaire
hervormingsvoorstellen toe te lichten. Na een voorstelronde, gaf Edgar Wortmann
een presentatie. Vervolgens is er in een ontspannen sfeer van gedachten gewisseld
over diverse facetten van het geldstelsel. De onderzoekers van de WRR denken in
het tweede deel van 2017 hun rapport op te leveren. Ons Geld zal in een later
stadium weer worden uitgenodigd om input te leveren en te reflecteren.

Monetaire hervorming in Chicago
Deze herfst vond in Chicago een conferentie plaats over monetaire hervorming. Ons
Geld teamlid Edgar Wortmann was erbij, en doet hieronder kort verslag.
 
"In 2013 heb ik de conferentie van het American Monetary Institute (AMI) eerder
bezocht. Toen vooral om te luisteren. Dit jaar was ik spreker, en mocht ik vertellen
over het burgerinitiatief in Nederland en de inzichten die wij daarbij hebben
opgedaan. Er was veel waardering en belangstelling voor de ontwikkeling in
Nederland. In Amerika wordt gedacht dat Nederland nu vooroploopt. (...)"

Deze werkgroep, bestaande uit Conny Bergé,
Jacqueline Haarsma, Luuk de Waal Malefijt, Gijs
Dalen Meurs en Ferdinand Zanda brengt het
onderwerp geldschepping onder de aandacht in het
onderwijs.

Werkgroep Financiële
Educatie

Bekijk in browser

Lees hier het hele verslag



De werkgroep start daarom binnenkort met het
geven van gastlessen op scholen. Wilt u hier meer
over weten? Neem dan contact op via
educatie@onsgeld.nu.
 
Op 14 november zijn Conny en Jacqueline
organisatoren van een workshop op de Permanent
Beta dag in Amsterdam Connected:
 
Learning in the Money Lab
Geld. Het bepaalt behoorlijk ons leven. Maar waar
komt het vandaan, hoe zit dat eigenlijk met die
geldcreatie?
Wij nemen je mee langs de verbazingwekkende
feiten over ons geldsysteem, over geldschepping.
Doel is om met elkaar te werken aan bewustwording
van de jeugd, met name via het onderwijs. De
toekomstige generatie die essentieel en structureel
kan bijdragen aan een beter geldsysteem.
Denk en doe met ons mee in deze workshop, op weg
naar een eerlijker en gezonder geldsysteem!

Wilt u meedoen en -denken in deze workshop, meld
u dan nu aan.

Vorige maand zijn Edgar Wortmann en Martijn van
der Linden op bezoek geweest bij het Sustainable
Finance Lab om van gedachten te wisselen over de
hervorming van het geldstelsel. Naar aanleiding van
dit overleg stelden zij dit memo op.

Op 13 oktober publiceerde het SFL ter gelegenheid
van het afscheid van Herman Wijffels een bundel
met ideeën voor een duurzaam financieel systeem.
In deze bundel stellen drie SFL-leden voorstellen voor
in lijn met Ons Geld. Bert de Vries stelt voor een
basisinkomen in te voeren "door middel van
geldschepping door (Europese of nationale)
overheden." Klaas van Egmond roept de overheid op
schuldvrij geld te scheppen en stelt: "Een duurzaam
financieel bestel, waarin de overheid precies zoveel
geld creëert dat prijsstabiliteit wordt bereikt (of een
eventueel gewenste geringe inflatie) is dus mogelijk.
Zo’n bestel is de voorwaarde voor een duurzame
reële economie en daarmee een duurzame
samenleving." Mark Sanders schrijft dat "ons
betaalmiddel een publiek goed is dat ten alle tijde
moet functioneren". Om deze reden dient het
betalingsverkeer te worden genationaliseerd en de
financiële sector te worden geprivatiseerd.

Tijdens zijn afscheidsrede benoemde Herman
Wijffels meerdere malen de inrichting van het
monetair systeem, geldschepping en riep hij op tot
nieuw (economisch) denken.
 
Op 22 november organiseert het SFL een avond over
geldschepping met onder andere Martin Wolf, Ben
Dyson en Klaas van Egmond. Kaarten kunnen
gereserveerd worden via de website van Felix
Meritis.

Sustainable Finance Lab

Aanmelden voor workshop



Debatten helikoptergeld, BNR en
Reinvent.Money

Op 11 oktober nam Luuk de Waal Malefijt deel aan een debat in Pakhuis de
Zwijger over helikoptergeld.
 
Op 12 oktober nam Martijn van der Linden deel aan een gesprek over de
conferentie Reinvent.Money op BNR. Het gesprek is terug te luisteren via de
site van BNR (vanaf minuut 44). 

Maandag 14 November, vanaf 10.00 uur
Learning in the moneylab, workshop tijdens
Permanent Beta Dag #9 te Amsterdam,
vormgegeven door de werkgroep Financiële Educatie
van Stichting Ons Geld. Aanmelden
 
Donderdag 17 November, 19:00-23.00 uur
Maandelijkse meetup van Ons Systeem, een platform
waar Ons Geld-liefhebbers zélf acties kunnen
organiseren.
 
Dinsdag 22 November, 20:00-22:00 uur
SFL avond "Wie gaat over het geld?" met onder
andere Martin Wolf, Ben Dyson en Klaas van
Egmond.

Komende evenementen

Ons Geld teamlid Niels Verduijn houdt als geen ander de media bij. Bijgaand enkele
links naar achtergrondartikelen over het geldsysteem. De inhoud van deze artikelen
vertegenwoordigt niet per se de visie van Stichting Ons Geld, maar is wel
interessant.
 

Naar aanleiding van Reinvent.Money publiceerde De Volkskrant op 15 oktober
het artikel "Verbeter de wereld, begin bij het geld" en The Postonline op 21
oktober het artikel getiteld "Geld opnieuw uitvinden als oplossing voor de
financiële crisis."
 
The campagne “QE for the people” publiceerde op 3 oktober een rapport
getiteld “Citizens' Monetary Dividend – Upgrading the ECB’s toolkit”. Dit
rapport laat zien hoe de ECB nieuw gecreëerd geld zou kunnen distribueren
naar de inwoners van de eurolanden.
 
In dit artikel legt Steve Keen uit dat helikoptergeld het best ingezet kan
worden om schulden af te lossen.
 
Afgelopen maand verschenen er diverse berichten in de media over de
toename van mondiale schulden, ook na de financiële crisis van 2007/8.
Volgens recente berekeningen van het IMF bedragen de schulden in totaal
152.000.000.000.000.000 dollar. Zie bijvoorbeeld: IEXProfs.nl, de Volkskrant
en The Guardian.
 
De Zwitserse zustervereniging van Ons Geld, het "Vollgeld Initiative", heeft
de drempel gehaald voor een bindend referendum over de nationalisering van
geldschepping. Ze heeft een crowdfundingcampage opgezet zodat ze
campagne kunnen voeren voor een Ja-stem. wemakeit.com
 
The Money Project presenteerde onlangs een visualisatie van de hoeveelheid
geld die mensen tot op heden gecreëerd hebben.

 



Wij hebben al veel bereikt op vrijwillige basis. Dankzij uw steun beginnen
wij een echte organisatie te worden. Met uw gift kunnen wij nog harder
vooruit en maken wij een grotere vuist. We doen dit voor u: een beter

geldstelsel!

Met optimistische groet,
 
Het kernteam van Ons Geld
 
Luuk, Martijn, Edgar, Niels, Gerrit, Frits, Gijs, George, Ferdinand
 
P.S. we zijn ons bewust dat ons team nog slechts uit mannen bestaat. Dat is geen
bewuste keuze en we zijn nog steeds op zoek naar vrouwkracht om het team te
versterken.

Stichting Ons Geld
Europalaan 20
3526 KS Utrecht
info@onsgeld.nu

♥ Steun de geldhervorming

Deze mail is verzonden aan {EMAIL}.
U ontvangt deze email omdat u zich hebt geregistreerd bij Ons Geld of het

Burgerinitiatief Ons Geld.
 

Wilt u uw emailadres wijzigen? Schrijf u dan uit en schrijf u hier weer in. 
We kunnen alle handmatige verzoeken niet verwerken.

 
Uitschrijven
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